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Rammerne 

Samspillet mellem Planchefen og Politikeren

• Politiske holdninger, Ole Bladt-Hansen

• Hvordan finder vi ud af hvordan det fungerer?, Tim 
Jeppesen
– Evaluering
– Læring
– Udvikling



Hvordan finder vi ud af hvordan det fungerer?

Konklusion:

• Kultur
• Prioritering
• Kompetencer
• Strategi og ledelse



Spørgsmål

Hvordan arbejder man struktureret med at opsamle erfaringer 
med både strategiske og fysiske dele af planarbejdet?

Hvordan skaber man et udviklingsorienteret miljø, hvor 
planlægning og politik bliver indbyrdes afhængige? 

Hvordan man bliver bedre til at sætte fokus på at lære af 
den hidtidige planlægning og gøre den til genstand for 
gensidig udvikling – på tværs af politiker og planchef?

Hvordan kan man systematisk arbejde med evaluering og læring 
af de succeser og fejltagelser, der er begået i planlægningen?



Så er der serveret…

• Evaluere
• Planproces (Hvori 

politikere indgår)
• Lære (Af erfaringer)
• Blive bedre (Udvikling)

• Komplicerede 
processer

• Mange aktører
• Kontekst- og 

personafhængighed
• Uklare, overordnede, 

langsigtede mål

Opgave Vilkår

Hvilken evalueringsmodel kan håndtere dette ?



Input Aktiviteter Output Effekt/
outcome

Fysioterapeuter mv. Genoptræning
Afsluttede

Genoptrænings-
Forløb

Forbedret
funktionsevne

Sagsbehandlere,
kr. mv.

Aktivering af 
Kontanthjælps-

modtager

Afsluttet 
aktiveringsforløb Selvforsørgelse

Maskinkraft mv. Anlæggelse af 
rundkørsler Færre trafikuheldAntal færdiganlagte

rundkørsler

En evalueringsmodel… (I)



Input Aktiviteter Output
Effekt/

outcome

En evalueringsmodel…(II)

(Præstations)måling, tælling

Årsags- virkningssammenhænge



Evalueringsmodel – Logisk model

Input Aktiviteter Output

Effekter/
outcome
Mell.langt

sigt

Effekter/
outcome
kort sigt

Effekter/
outcome
lang sigt

Step1: inddel i Aktiviteter og Outcomes

Aktiviteter Outcome

Step 2: inddel Aktiviteter og Outcomes

Tidlige aktiviteter Senere aktiviteter Tidlig outcome Senere outcome



Øget samarbejde 
om sikkerhed i 
virksomhederne

Input Aktiviteter Output Outcome/effekt

Øget sikkerhed 
og reduktion i 

antallet af 
ulykker

Øget 
ledelsesmæssig 

opbakning

Øget 
involvering af 
medarbejdere

Arbejds-
miljøledelse 

indført

Justering af 
metoder og 
materialer

Workshopforløb

Eksisterende, 
men tilpassede 

metoder og 
materialer

Individuel 
rådgivning

Certificering

Virksomhedernes 
udgangsniveauer

En logisk model fra 
et arbejdsmiljøprojekt



Byarkitektur 
tilpasset 

SvendborgAdministrations
grundlag

Lokalplan
Bycenteret

Bygherre

Forhøring

Erhvervsråd

Id
ég

ru
nd

la
g 

fr
a 

by
gh

er
re

Politikere

Lokalplan Bycenteret

Plan- og 
arkitekturmæs-

sig kvalitetFormidling, 
offentligt og 

internt

Politisk proces
Orientering og 

principgod-
kendelse

Lokalplan til 
høring

Godkendelse 
endelig

Intern proces
Orientering

Bygherreproces

Indledende 
forhandlinger

Løbende møder 
og dialog

Rammer

Kommuneplan

Politikker

Møder med M&T 
+ Socialen

Dialogmøder

Planlov m.m.
Interne 

retningslinjer

Borgere

Ejerskab, 
deltagelse i 

byens udvikling

Attraktiv 
bosætnings-
kommune

Byudvikling på 
kort og langt 

sigt

Andre direktør-
områder

Borgerproces

Intern høring

Overdragelses-
forretning

Styrke 
bymidten

Aktiviteter Output Outcome



En logisk model kan …(I)

– Identificere mulige effekter
af aktiviteter

– Synliggøre sammenhænge
mellem årsager (aktiviteter) 
og virkninger (forventede 
effekter)

– Visualisere og 
kommunikere komplekse 
sammenhænge

– Identificere logiske brister 
og usikre antagelser i en 
indsats eller et program

– Omsætte brede mål til 
detaljerede beskrivelser af 
sammenhænge mellem 
ressourcer, aktiviteter, 
præstationer og effekter

– Identificere hvor 
indikatorer kan bruges 
og til hvad

– Forbedre mulighederne 
for fremtidige 
evalueringer



Logisk model på Bycenteret…
• Synliggørelse

– Mål og visioner
– Hvordan lokalplanen bidrager til mål og visioner
– At der er nogle af aktiviteterne der også bidrager til mål og visioner
– Hvordan aktiviteterne bidrager til lokalplanen
– Samspillet mellem de forskellige aktiviteter

• Sprog og kommunikation
– Eksternt: Fortæller bygherren om planfaglige overvejelser
– Internt: Fortæller os selv og andre om planfaglige overvejelser
– Fortæller om de mange interesser og faktorer der spiller sammen –og 

hvordan de spiller sammen
• Struktur og systematik

– Sondre mellem mål og mider
– Sætter fokus på effekt
– Skærper opmærksomheden på at ’få mest for pengene’
– Giver mulighed for finde ud af hvad der er ’godt’, hvad der gik godt og hvorfor 

det gik godt…            EVALUERING



En logisk model kan …(II)

Planlæg-
nings-

værktøj

Styrings-
værktøj

Evalue-
rings-

værktøj

Logiske 
modeller

Hvilke aktiviteter vil 
føre til de ønskede 
effekter?

Hvordan styres 
implementeringen af 
en god proces?

Er effekterne 
indfriet? Er det 
vores skyld?



Men man skal også huske
at en logisk model…

– Repræsenterer virkeligheden, men 
er ikke virkelig

– Gør nogle sammenhænge klare, 
men ikke nødvendigvis sande

– Som udgangspunkt kun fokuserer 
på forventede aktiviteter og 
effekter

– Ikke kan omfavne alle forhold, der 
påvirker effekter

– Forholder sig ikke eksistentielt til 
et program: er det, det rigtige 
program eller den rigtige indsats?



Hvorfor gør vi det ikke bare?

Krævende Tid og prioritering

Årsag Løsning

Skræmmende

Metodeusikkerhed

Manglede brug

Tillid og åbenhed

Kompetenceudvikling

Strategi og ledelse

Er det umagen værd… ?



Spørgsmål: 
Hvordan finder vi ud af hvordan det fungerer?

Evaluering

Struktur
Effekter
Metode og Data
Sprog
Vidensdeling

Kultur
Prioritering
Kompetencer
Strategi og 

ledelse
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